Tabela Opłat i Prowizji – Pożyczki/Kredytu
(dla umów zawartych do dnia 10.03.2016 r.)
Opłaty
Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy
odpisu umowy pożyczki/kredytu

50,00 PLN

Opłata za sporządzenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy opinii
o warunkach Pożyczki/Kredytu i przebiegu spłaty

50,00 PLN

Opłata za udzielenie na wniosek Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy Wakacji
Kredytowych

9,50 PLN

Opłata za restrukturyzację Pożyczki/Kredytu na wniosek
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy

85,00 PLN

Opłata za zmianę dnia spłaty raty Pożyczki/Kredytu na wniosek
Pożyczkobiorcy/Kredytobiorcy (pierwsza operacja w roku
kalendarzowym jest bezpłatna)

20,00 PLN

Opłata za wysłanie monitu listem zwykłym
(Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za
każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i
Poręczycieli)

15,00 PLN

Opłata za wysłanie monitu listem poleconym
(Bank obciąża Klienta opłatą, naliczoną według podanych stawek, za
każde pismo wysyłane do Kredytobiorców/Pożyczkobiorców i
Poręczycieli)

19,00 PLN

Opłata za windykacyjną wizytę terenową

Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych
(w zależności od rzeczywistych kosztów)

95,00 PLN
Wysokość opłaty wynika z następujących aktów
prawnych:
 ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741 ze zm.),
 ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. 2015 poz. 388 ze zm.),

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r.
w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru
Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi (Dz. U. 2012 poz. 75).

W przypadku zwłoki w spłacie zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki/kredytu przekraczającego 5 dni, Bank podejmuje działania windykacyjne w następującej kolejności:
monity przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefoniczne, krótkie wiadomości tekstowe SMS, automatyczne wiadomości głosowe, na wskazany Bankowi adres
e-mail, za pośrednictwem serwisu eurobank online), monity listowne, windykacyjne wizyty terenowe, informując każdorazowo Pożyczkobiorcę/Kredytobiorcę i każdego
z Poręczycieli o wymaganym zadłużeniu oraz określając warunki spłaty. Działania windykacyjne podejmowane są przez Bank, jeżeli wysokość zadłużenia przeterminowanego
wynosi co najmniej 30 PLN. Bank wykonuje działania windykacyjne z zachowaniem kolejności wskazanej powyżej, przy czym włączanie przez Bank kolejnych działań
windykacyjnych następuje w razie niedochowania przez Pożyczkobiorcę/Kredytobiorcę i każdego z Poręczycieli ustalonych warunków spłaty i dalszego istnienia zadłużenia
przeterminowanego. Za wskazane czynności Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, z tym zastrzeżeniem, iż: a) opłaty zostaną pobrane za nie więcej niż 2 monity
listowne w odniesieniu do Pożyczkobiorcy Kredytobiorcy i każdego Poręczyciela oraz nie więcej niż 2 windykacyjne wizyty terenowe w danym miesiącu kalendarzowym, po
przeprowadzeniu przez Bank określonego działania windykacyjnego, b) Bank nie nalicza opłat za działania windykacyjne prowadzone w formie monitów przy pomocy środków
porozumiewania się na odległość, c) opłata za windykacyjną wizytę terenową zostaje naliczona, jeżeli wysokość przeterminowanego zadłużenia wynosi co najmniej 160 PLN,
d) monity listowne przesyłane są listem zwykłym, za wyjątkiem wezwania do zapłaty zaległych rat, które wysyłane jest listem poleconym. W przypadku indywidualnego
uzgodnienia z Pożyczkobiorcą/Kredytobiorcą i Poręczycielem warunków spłaty zadłużenia, na czas obowiązywania tych ustaleń Bank nie podejmuje żadnych dodatkowych
płatnych działań windykacyjnych. Niedochowanie przez Pożyczkobiorcę/Kredytobiorcę i Poręczyciela uzgodnionych warunków spłaty zadłużenia skutkuje podjęciem przez Bank
niezwłocznie kolejnego działania windykacyjnego. W przypadku braku spłaty w terminach określonych w umowie pożyczki/kredytu pełnych rat Pożyczki/Kredytu za co najmniej
dwa okresy płatności, Bank wezwie Pożyczkobiorcę/Kredytobiorcę w formie monitu wysłanego listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki/kredytu. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca/Kredytobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym terminie,
Bank ma prawo rozwiązać umowę pożyczki/kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
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